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Aos vinte e quatro  dias  do mês de fevereiro de dois  mil e vinte e dois, às dezesseis  horas e 

vinte e seis minutos , realizou-se conforme convocação prévia,  a Reunião extraordinária, de 

modo remoto, por meio do aplicativo  googlemeet do Plenário do Conselho Municipal de 

Educação (CME), sobre a Presidência  de Andréa Maria de Souza, estando presentes os 

seguintes conselheiros titulares:  Tatiana Carvalho de Souza, Angela Maria Mendes, Eluzinete 

Aparecida Monteiro Odilio,  Natália Alves Oliveira,  Sabrina de Carvalho Soares Albino, Júlia 

Sierra Martins Silva, Carolina Montes Durões de Souza. Pauta da Reunião: 1) Ata anterior; 

2)Sala do Conselho Municipal; 3) Calendário Escolar (Sendo (Atualizado) 4) Novo Secretário do 

Conselho; 6)Regimento do Conselho; 7) Ofício  SME  e  Análise  e aprovação do Plano de 

Gestão  de 2022 da  Secretaria Municipal  de Educação; 8) Cronograma do CME.  A presidenta 

iniciou a reunião dando boas vindas aos Conselheiros para mais um ano e realizou a leitura da 

ata anterior.  Logo após foi informado que já foi enviado no grupo do Conselho do Whatsapp o 

calendário, e também o Plano de Gestão para realizarmos a análise e aprovação do mesmo, 

informando que o Secretário de Educação Elder, informou que se necessário fosse estaria 

presente também na reunião para algum esclarecimento que fosse pertinente. Após a leitura 

da Ata anterior  informou que  sobre a Sala do CME que está em fase de finalização para 

locação da  mesma, em breve poderemos iniciar nossas atividades em um local apropriado. 

Por este motivo nossas reuniões continuam ainda de forma remota. O calendário escolar 

realizou algumas alterações devido ao aumento do caso de COVID no município e com isso o 

novo calendário está sendo organizado para a Supervisão Escolar, que encaminhará para o 

Secretário de Educação e o mesmo reenviar para o Conselho para verificarmos. A Conselheira 

Paula solicitou o afastamento do Cargo de Secretária do Conselho e de acordo com o 

Regimento o suplente substitui o titular e com isso a Conselheira Luciana passa a ser a 

Secretária do Conselho exercendo essa assim essa função. Foi informado sobre o Cronograma 

do CME e também da importância de estarmos realizando as reuniões no dia planejado e 

votado em reuniões anteriores.  Foi observado o Plano de Gestão de 2022 e a presidente 

comunicou que o mesmo teria umas alterações em relação as datas devido o agravamento da 

COVID 19, sendo necessário alteração do calendário escolar e diante disso o Plano de Gestão 

também sofreria alterações em seu planejamento. A Conselheira Tatiana destacou sobre a 

importância de buscarmos um dia específico para podermos tratar das ações necessárias para 

que os jovens com necessidades especiais que terminam o ensino médio possam ser alocados 

em algum estabelecimento de trabalho, com parcerias. Destacando também pela conselheira 

Eluzinete que o assunto foi abordado na IV Conferência Municipal de Paraíba do Sul e um dos 

itens acrescentados foram esses. Foi relatado também que a Conselheira Angela Maria 

Mendes solicitou a exoneração enquanto funcionário e por este motivo solicitou seu  

afastamento do CME. Sendo assim nossa próxima reunião será no próximo dia quatorze de 



março de forma online pelo aplicativo Google meet, e solicitando a presença através de Ofício 

para o Exmo Secretário de Educação Elder Azevedo dos Santos , a Coordenadora da Educação 

Inclusiva Amanda Santos da Silva e a Subscretária Djenaine Sibyl Tomás de Oliveira, caso seja 

possível no dia. Sem mais no momento, eu Luciana Fernandes Saar  secretária do Conselho, 

lavrei a presente ata que dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e quatro  dias do mês de fevereiro  

de dois mil e vinte e dois.  
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